
      

    

     Danmarks Naturfredningsforening
     Roskilde

DN Roskilde har to hjertesager:

Naturen har sin egen ret til at være her; 
den vil vi respektere.

Alle skal have mulighed for at nyde 
glæden ved smuk og spændende natur 
- til fods, på cykel, i kajak, til hest eller 
med bussen – eller henne i parken, 
på vej til stationen eller lige uden for 
vuggestuedøren!

Kontakt DN Roskilde 
Formand: Bjørn Petersen 
mail: roskilde@dn.dk

Udgivet af DN Roskilde 
Fotos: DN Roskilde 
www.dn.dk/roskilde

Velkommen i naturfrednings-            
foreningen.

I Roskilde kommune er det Ros-
kildeafdelingen, der varetager 
lokale opgaver og henvendelser. 
roskilde@dn.dk



For tiden arbejder vi bl.a. med:

• At pleje natur i grusgrave, dyrefol-
de, Boserup skov og Værebro Ådal.

• Bevare frihed, natur og kulturhisto-
rie på Sct. Hans Hospitalsområde.

• Fremme og formidle naturværdi-
erne i Skjoldungernes Land.

• Hjælpe ”Plastfri Roskilde Fjord” 
med affaldsindsamlinger.

• Støtte kommunens bestræbelser 
på større naturværdier, bl a på vej-
kanter og i parker mm.

• ”Forefaldende arbejde”.

Et bæredygtigt samfund

Danmarks Naturfredningsforening 
(DN) arbejder for, at Danmark bliver et 
bæredygtigt samfund med en rig og 
mangfoldig natur, et smukt og varieret 
landskab og et rent og sundt miljø.

DN har eksisteret siden 1911 og er 
kendt og respekteret nationalt og  
internationalt.

DN Roskilde dækker Roskilde Kommu-
ne. Ud over at lave arrangementer føl-
ger vi med i kommunens liv, bidrager 
til drøftelser og udviklingsarbejder, og 
screener alle myndighedsafgørelser for 
at beskytte vores naturområder.

Gode naturoplevelser

Vi arrangerer ture, naturplejearrange-
menter, debatmøder og andet,  gerne 
i samarbejde med andre. 

Alle er velkomne, og normalt er det 
gratis.

Kom og vær med 

Vi er ca. 30 aktive i bestyrelse og  
arbejdsgrupper, og vi vil gerne have 
dig med. Som gæst eller medhjælper, 
medlem eller samarbejdspartner.

Frivilligt arbejde i DN Roskilde er noget 
for dig, hvis du:

• Har lyst til at lave dit eget natur- 
projekt

• Vil udbygge dit netværk indenfor 
natur og miljø

• Har en specialviden, vi må ringe til 
dig og gøre brug af

• ”Bare” gerne vil hjælpe med fore-
faldne arbejde

• Vil inviteres med til specielle natur-
plejeopgaver og lignende

• Vil abonnere på vores nyhedsmail
• Vil deltage på ture og arrangemen-

ter
• Har gode råd til os

Vi vil gerne være flere, og der er nok af 
spændende og vigtige opgaver!

Mail til roskilde@dn.dk eller send
besked via vores Facebook-side.

Se også www.dn.dk/roskilde

Bynaturen er også vigtig

Havtornfest ved Lyngager sø

Vejtræer ved Sct. Hans


